
Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test) 

Autoři: Carlos M. Jarque and Anil K. Bera 

Předpoklady:  

- Výběrová data mohou obsahovat chybějící pozorování (chybějící hodnoty) – vhodné 

zejména pro časové řady 

- Tento test je tím silnější, čím více pozorování (dat) je k dispozici 

Použití: JB test testuje, zda data pochází z normálního rozdělení 

Nulová hypotéza:   𝐻0: 𝑥 ~ 𝑁(∙),  

kde 𝑁(∙) označuje distribuční funkci normálního rozdělení 

Alternativní hypotéza:  𝐻𝐴: 𝑥 ≁  𝑁(∙) 

Testová statistika: 

- JB testová statistika je spočtena na základě výběrové šikmosti a špičatosti. 

- Je definována jako: 

𝐽𝐵 =
𝑛

6
(𝑆2 +

𝐾2

4
) 

kde S označuje výběrovou šikmost, K výběrovou špičatost a n je počet  nechybějících 

hodnot ve výběru (v datovém souboru). 

 

- JB statistika má asymptoticky (tj. pro 𝑛 ⟶ ∞) 𝜒2 rozdělení o dvou stupních volnosti  

𝐽𝐵~ 𝜒𝜈=2
2 (𝛼) 

a lze ji použít pro testování nulové hypotézy, že data pochází z normálního rozdělení. 

 

- Obecně platí zamítací pravidlo: 𝐻0 zamítám, pokud je testová statistika vyšší než 

tabulková hodnota, tedy pokud 𝐽𝐵 > 𝜒𝜈=2
2 (𝛼). 

 

- Jedná se o jednostranný test, a tak vypočtená p-hodnota může být srovnávána přímo 

s hladinou významnosti α. 

 

- Obecně platí zamítací pravidlo: 𝐻0 zamítám, pokud je vypočtená p-hodnota menší než 

zvolená hladina významnosti α, tedy pokud 𝑝 < 𝛼. 

 

 

 

  



Ukázka testu na reálných datech: 

I. Testovanou proměnnou je průměrná vnitřní teplota uvedená ve °C 

Data jsou graficky zobrazena na obr. 1, přičemž hodnoty horizontální osy představují číslo 

pozorování. 

 

Obrázek 1: Graf průměrné vnitřní teploty 

Jak naznačuje histogram (viz obr. 2), mohla by mít průměrná vnitřní teplota normální rozdělení. 

Tuto skutečnost je však nutno otestovat. K testování bude použit JB test.  

 

Obrázek 2: Histogram průměrné vnitřní teploty 

Testovaná proměnná:  𝑥 … průměrná vnitřní teplota 

Nulová hypotéza:   𝐻0: 𝑥 ~ 𝑁(∙), kde 𝑁(∙) označuje normální rozdělení 

Alternativní hypotéza:  𝐻𝐴: 𝑥 ≁  𝑁(∙) 

Pro výpočet testové statistiky bylo třeba určit hodnotu výběrové šikmosti a výběrové špičatosti. 

Obě hodnoty byly spočteny v MS Excel, šikmost pomocí funkce skew.p(), špičatost pomocí 

funkce kurt(). 
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Výběrová šikmost:   𝑆 = 𝑔1 =
𝑚3

(𝑚2)
3
2

= √𝑛
∑ (𝑥𝑖−�̅�)3𝑛

𝑖=1

(∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 )

3
2

= 0,4994 

Výběrová špičatost: 𝐾 = 𝑎4 = 𝑔2 =
𝑚4

𝑚2
2 − 3 = 𝑛

∑ (𝑥𝑖−�̅�)4𝑛
𝑖=1

(∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 )

2 − 3 = 0,3033 

Testová statistika:   𝐽𝐵 =
𝑛

6
(𝑆2 +

𝐾2

4
) =

365

6
(0,49942 +

0,30332

4
) = 𝟏𝟔, 𝟓𝟕𝟑𝟐 

Test byl prováděn na 5% hladině významnosti. 

Tabulková hodnota: 𝜒𝜈=2
2 (𝛼) = 𝜒2

2(0,05) = 5,99 

Závěr: Neboť vypočtená JB statistika je vyšší než tabulková hodnota, 16,5732 > 5,99, platí 

zamítací pravidlo, a tedy: 

Zamítáme nulovou hypotézu, že průměrná vnitřní teplota má normální rozdělení. 

 

  



II. Testovanou proměnnou je průměrná venkovní teplota uvedená ve °C 

Data jsou graficky zobrazena na obr. 3, přičemž hodnoty horizontální osy představují číslo 

pozorování. 

 

Obrázek 3: Graf průměrné venkovní teploty 

Jak naznačuje histogram (viz obr. 4), mohla by mít průměrná venkovní teplota normální 

rozdělení, i když histogram zdánlivě jeví horší vlastnosti než u průměrné vnitřní teploty. 

Normalitu je však nutno opět otestovat. K testování bude použit JB test.  

 

 

Obrázek 2: Histogram průměrné venkovní teploty 

Testovaná proměnná:  𝑥 … průměrná venkovní teplota 

Nulová hypotéza:   𝐻0: 𝑥 ~ 𝑁(∙), kde 𝑁(∙) označuje normální rozdělení 

Alternativní hypotéza:  𝐻𝐴: 𝑥 ≁  𝑁(∙) 

Pro výpočet testové statistiky bylo třeba opět určit hodnotu výběrové šikmosti a výběrové 

špičatosti. Obě hodnoty byly spočteny v MS Excel, šikmost pomocí funkce skew.p(), 

špičatost pomocí funkce kurt(). 
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Výběrová šikmost:   𝑆 = 𝑔1 =
𝑚3

(𝑚2)
3
2

= √𝑛
∑ (𝑥𝑖−�̅�)3𝑛

𝑖=1

(∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 )

3
2

= −0,1883 

Výběrová špičatost: 𝐾 = 𝑎4 = 𝑔2 =
𝑚4

𝑚2
2 − 3 = 𝑛

∑ (𝑥𝑖−�̅�)4𝑛
𝑖=1

(∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 )

2 − 3 = −0,2445 

Poznamenejme, že obě hodnoty (šikmost i špičatost) mají ve srovnání s průměrnou vnitřní 

teplotou hodnoty bližší hodnotám normálního rozdělení (nulovým), a tak lze konstatovat, že 

průměrná venkovní teplota má „větší naději“ na normalitu, než předchozí průměrná vnitřní 

teplota. 

Testová statistika:   𝐽𝐵 =
𝑛

6
(𝑆2 +

𝐾2

4
) =

365

6
((−0,1883)2 +

(−0,2445)2

4
) = 𝟑, 𝟎𝟔𝟔𝟕 

Test byl opět prováděn na 5% hladině významnosti, takže tabulková hodnota se nemění. 

Tabulková hodnota: 𝜒𝜈=2
2 (𝛼) = 𝜒2

2(0,05) = 5,99 

Závěr: Neboť vypočtená JB statistika je nižší než tabulková hodnota, 3,0667 < 5,99, neplatí 

zamítací pravidlo, a tedy: 

Nezamítáme nulovou hypotézu, že průměrná venkovní teplota má normální rozdělení. 

Při další analýze tedy lze předpokládat pro průměrnou venkovní teplotu normalitu se střední 

hodnotou 𝜇 a rozptylem 𝜎2. Oba tyto parametry jsou však neznámé a nezbývá nic jiného, než 

je nahradit konzistentními odhady – střední hodnotu průměrem a rozptyl výběrovým rozptylem. 

Venkovní teplota má tedy asymptoticky 𝑁(9,53; 45,83). 


